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Dit ISSO-kleintje geeft praktische kennis weer over installatietechnische aspecten van de laadinfrastructuur
voor elektrische vervoersmiddelen. De doelgroepen van dit ISSO-kleintje zijn opdrachtgevers, installateurs en
installatie-adviseurs. Dit document is opgebouwd conform het bouwproces waarbij informatie is opgenomen
voor bovenstaande doelgroepen. Hierbij wordt informatie geboden over de regelgeving die van toepassing is
omtrent laadvoorzieningen en welke handvatten er zijn ten behoeve van specificatie, ontwerp en uitvoering.
Daarnaast worden de toekomstige ontwikkelingen beschreven die kansen bieden voor de installatiesector en
hun opdrachtgevers.De toename van het elektrische vervoer in Nederland vereist specifieke kennis en biedt
nieuwe kansen. ISSO-kleintje Elektrische Vervoer wijst u de weg. Daarbij beschrijft het boekje toekomstige
ontwikkelingen. ISSO-kleintje Elektrische Vervoer is geschreven voor installateurs, adviseurs en
opdrachtgevers. Zo heeft de adviseur vooral belang bij de ontwerp- en uitwerkingsfase. De programmafase is
onder meer interessant voor opdrachtgevers die een laadvoorziening aan willen laten leggen. En de
installateur is zeer geholpen met de realisatiefase van een laadinfrastructuur. Het document gaat vooral in op
AC-laadmogelijkheden en minder op DC-laadmogelijkheden. Programma van Eisen Een aardig voorbeeld van
de praktijkgerichte werkwijze van het handzame boekje, is het Programma van Eisen voor het ontwerp dat is
gebaseerd op de volgende vragen: * Welk type voertuig moet worden opgeladen? * Hoeveel voertuigen
moeten worden opgeladen? * Wat is de gewenste locatie voor het opladen? * Moet er voor het oplaadpunt een
nieuwe netaansluiting gemaakt worden? * Gaat het om publiek of privaat terrein? * Moet het oplaadpunt
bemeterd worden voor afname elektrische energie? * Welke informatie moet de laadvoorziening genereren in
de exploitatiefase? * Moet het oplaadpunt beschikken over een voorziening die gebruikers autoriseert voor het
opladen? (een laaddienstverlening) * Zijn Smart Charging of andere innovaties gewenst? Bouwbesluit In
tegenstelling tot laadpalen valt de elektrische installatie onder Bouwbesluit 2012. Werkt u volgens het ISSO-
kleintje, dan voldoet u aan de wetgeving. De ontwikkeling van dit ISSO-kleintje is mede mogelijk gemaakt
dankzij een financiële bijdrage van stichting Kien en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
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Samenvatting
 
Elektrisch vervoer neemt steeds meer toe in Nederland. Dit is zichtbaar aan de hoeveelheid laadpalen die
steeds meer te zien zijn langs wegen, parkeerplaatsen, bedrijven en woningen. Ook zichtbaar is dat er een
zekere harmonisatie aan de gang is op het gebied van laadprotocollen, kabels, stekkers etc. Ook de
communicatie met netwerkbedrijven is geharmoniseerd middels de aansluitservice van ElaadNL [20]. Verder
zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op de wijze van laden.
 
Dit ISSO-kleintje geeft praktische kennis weer over installatietechnische aspecten van de laadinfrastructuur
voor elektrische vervoersmiddelen. De doelgroepen van dit ISSO-kleintje zijn opdrachtgevers, installateurs en
installatie-adviseurs. Dit document is opgebouwd conform het bouwproces waarbij informatie is opgenomen
voor bovenstaande doelgroepen. Hierbij wordt informatie geboden over de regelgeving die van toepassing is
omtrent laadvoorzieningen en welke handvatten er zijn ten behoeve van specificatie, ontwerp en uitvoering.
Daarnaast worden de toekomstige ontwikkelingen beschreven die kansen bieden voor de installatiesector en
hun opdrachtgevers.
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Afkortingen
 
AC Alternating Current.
CIR Centraal Interoperabiliteits Register.
DC Direct Current.
EAN European Article Number.
GPRS General Packet Radio Service.
ICCB In Cable Control Box.
IP International Protection Rating of Ingress Protection.
KLIC Kabel en Leidingen Informatie Centrum.
OCA Open Charge Alliance.
OCPP Open Charge Point Protocol.
PWM Pulse Width Modulation.
RFID/NFC Radio Frequency Identification/Near Field Communication.
SMS Short Message Service.
V2G Vehicle to Grid.
Wp Watt piek.
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Symbolenlijst
 
Symbool Omschrijving Eenheid

E energie [ J of kWh ]
I stroomsterkte [ A ]
m massa [ kg ]
p druk [ Pa of Bar ]
P vermogen [ W ]
θ eenheid van temperatuur [ K of °C ]
V volume [ m³ ]
ρ dichtheid [ kg/m³ ]
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Begrippenlijst
 
Een voertuig volledig of deels aangedreven door een elektromotor waarvoor de elektrische energie wordt
geleverd door een accu.
 

De elektrische infrastructuur die nodig is om de accu van een elektrisch vervoermiddel te kunnen voorzien van
elektrische energie.
 

De voorziening in een laadinfrastructuur waaraan een elektrisch vervoermiddel gekoppeld kan worden ten
behoeve van het opladen van de accu. Deze voorziening kan één of meerdere oplaadpunten bevatten.
 

Locatie waar een laadpaal geplaatst is en eventueel daaromheen liggende ruimte die is ingericht voor het
opladen van elektrische voertuigen.
 

Het punt waarop de laadkabel wordt aangesloten.
 

Bij 'Slim Opladen' wordt er door de laadvoorziening gekeken naar de beschikbare netcapaciteit. Hierbij kunnen
consumenten hun elektrisch voertuig opladen zonder dat het netwerk overbelast wordt.
 

Elektrisch vervoermiddel

Laadinfrastructuur

Laadpalen

Oplaadlocatie

Oplaadpunt

Smart Charging
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1 Inleiding
 
1.1 Algemeen
 
Dit ISSO-kleintje beschrijft op eenvoudige wijze de aspecten over installaties voor elektrische vervoermiddelen
voor opdrachtgevers, installatie adviseurs en installateurs. 
Omdat deze doelgroepen verschillende kennisbehoeften hebben is dit document opgebouwd volgens het
bouwproces. Allereerst zal in hoofdstuk 2 de Programmafase worden besproken. Dit is interessant voor de
opdrachtgevers die een laadvoorziening aan willen laten leggen. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de Ontwerp- en
Uitwerkingsfase besproken die interessant is voor de adviseur en installateur die bij het ontwerp van een
project betrokken wordt. Verder wordt in hoofdstuk 4 de Realisatiefase van een laadinfrastructuur besproken
die vooral voor de installateur van belang zal zijn. In hoofdstuk 5 komen bijzondere locaties aan bod. Dit ISSO-
kleintje wordt afgesloten met hoofdstuk 6: Mogelijke toekomstige ontwikkelingen waar de verschillende
doelgroepen hun voordeel mee kunnen doen. 
In dit ISSO-kleintje zal vooral worden ingegaan worden op AC laadmogelijkheden en minder op DC
laadmogelijkheden.
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2 Programmafase
 
2.1 Inleiding
 
Dit hoofdstuk beschrijft het samenstellen van een Programma van Eisen (PvE) om een laadinfrastructuur ten
behoeve van elektrische vervoermiddelen te kunnen realiseren. Verder wordt ingegaan op de wet- en
regelgeving omtrent het ontwerpen, aanleggen, gebruiken en onderhouden van een laadinfrastructuur. De wet-
en regelgeving is vooral gebaseerd op het veilig kunnen werken aan elektrische installaties.
 

2.2 Programma van Eisen
 
Om te komen tot een ontwerp is een Programma van Eisen van de opdrachtgever nodig. In dit Programma
van Eisen geeft de opdrachtgever de volgende elementen aan:
 
Welk type voertuig opgeladen moet worden.
Hoeveel voertuigen opgeladen moeten worden.
De gewenste locatie voor het opladen.
Moet er voor het oplaadpunt een nieuwe netaansluiting gemaakt worden? 
(m.a.w. gaat het om publiek of privaat terrein).
Moet het oplaadpunt bemeterd worden voor afname elektrische energie?
Welke informatie wordt verwacht dat de laadvoorziening genereert in de exploitatiefase?
Moet het oplaadpunt beschikken over een voorziening die gebruikers autoriseert voor het opladen?
Is er een wens voor Smart Charging of andere innovaties?

 
Als de eisen bekend zijn kan gestart worden met het ontwerp. De Ontwerpfase vertaalt het Programma van
Eisen in een realiseerbaar ontwerp.
 

2.3 Wet- en regelgeving
 

Hoewel laadpalen niet direct onder het Bouwbesluit 2012 vallen, valt de elektrische installatie daar wel onder.
Bij uitbreidingen van de elektrische installatie moet de uitbreiding voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit
2012 en is een Omgevingsvergunning noodzakelijk.
 

WION staat voor Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten en heeft als doel graafschade te
voorkomen bij de aanleg van nieuwe grondleidingen. Alvorens te gaan graven moet er door de
aannemer/installateur een graafmelding worden gedaan bij het Kadaster (KLIC). Het Kadaster verstrekt door
tussenkomst van kabel- en leidingbeheerders de informatie van de aanwezige kabels en leidingen. Deze
graafmeldingen zijn alleen verplicht als de grond mechanisch wordt geroerd. Werkzaamheden met een
schop/spade vallen niet onder deze wet. Let hierbij op dat voor openbaar terrein rekening gehouden moet
worden met doorlooptijden van werkzaamheden door netbeheerders in relatie met de geldigheidsduur van de
KLIC melding. Het kan hierdoor voorkomen dat er meerdere keren een KLIC melding moet worden
aangevraagd.
 

Met betrekking tot het installeren van oplaadpunten met een laadinfrastructuur zijn de volgende normen van
toepassing:
 
NEN 1010:2007 incl. A en C bladen Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties [3].
 
NEN-EN-IEC 61851-1:2011: Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene
eisen [4].
 
Deze norm beschrijft de verschillende laadmodi. De Europese partijen die laadinfrastructuren aanbieden,
hebben afgesproken laadmodus 3 te hanteren voor nieuwe oplaadpunten. Deze modus houdt gecontroleerd
laden in. Tussen het elektrisch voertuig en het oplaadpunt vindt communicatie plaats. Pas als er een

Bouwbesluit 2012

Wet WION

Normen
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geschikte aarding is en zowel de auto als het laadpunt hebben gecommuniceerd over de af te nemen
laadstroom, kan het laadproces starten.
 
NEN-EN-IEC 61851-22:2011: Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 22: AC
laadstation voor elektrische voertuigen [5].
 
Beschrijft de eisen die gesteld worden aan AC laadstations voor elektrische voertuigen, gebruikmakend van
een geleidende verbinding, en werkend met een AC ingangsspanning tot 690 V conform IEC 60038.
 
NEN-EN-IEC 61439-1:2011: Laagspannings-schakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels [6].
 
NEN-EN-IEC 61439-2:2011: Laagspannings-schakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 2: Vermogensschakel-en-
verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen [7].
 
De schakel- en verdeelinrichting moet worden aangepast ten behoeve van de inpassing van de
oplaadvoorziening voor het elektrisch vervoermiddel. Met deze twee normen kan een veilige schakel- en
verdeelinrichting worden gespecificeerd en geverifieerd.
 
NEN-EN-IEC 62196-1:2012: Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen
- Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene eisen [8].
 
NEN-EN-IEC 62196-2:2012: Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen
- Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 2: Eisen aan afmetingen voor de
aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid voor met pennen en bussen uitgeruste aansluitmiddelen voor gebruik
met wisselspanning [9].
 
De NEN-EN-IEC 62196 -1 en -2 [8, 9] omvat de richtlijnen voor de stekkers. In Nederland is voor laadmodus 3
een type 2 connector gekozen. (Mennekes/VDE-AR-E 2623-2-2, zie ook afbeelding 3.4).
 
HD 60364-7-722:2012: Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: Bepalingen voor bijzondere installaties,
ruimten en terreinen - Voeding van elektrische voertuigen [11].
 
In deze norm staan specifieke eisen omtrent schakelingen om elektrische voertuigen te kunnen laden
alsmede veiligheidseisen wanneer elektriciteit terug geleverd wordt van het elektrisch voertuig naar het
private- of publieke elektriciteitsnet.
 

2.4 Aanvullende bepalingen
 

Indien sprake is van publieke oplaadpunten (bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen aan de openbare weg) dan kan
aanvullende wet- en regelgeving van de centrale overheden zoals gemeenten en provincies van toepassing
zijn. Men dient contact op te nemen met de desbetreffende gemeente voor de specifieke uitwerking van deze
aanvullende wet- en regelgeving.
 
Voor meer informatie zie ook CROW-publicatie 336 Oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare
ruimte [14] en de brochure 'Een oplaadpunt voor elektrische auto's op het terrein van de Vereniging van
Eigenaren: Hoe werkt dat? [15].
 

De aanvraag voor de aansluiting van een publiek oplaadpunt op het openbare elektriciteitsnet loopt via
ElaadNL (http://www.elaad.nl) [20]. De installateur en/of adviseur moet bij een nieuwe aansluiting of bij het
wijzigen van een bestaande aansluiting dan ook altijd contact opnemen met ElaadNL. ElaadNL controleert de
aanvraag op geldigheid, bekijkt of er een geschikte hoofdkabel aanwezig is en biedt ondersteuning tijdens het
realiseren van de aansluiting.
 
Ook toetst ElaadNL of nieuwe oplaadpunten voldoen aan de eisen van de netbeheerders. Hierbij wordt gelet
op het netbeheerdersgedeelte/meetinrichting van het oplaadpunt.
 
Eisen waaraan getoetst wordt zijn onder andere:
 
Aansluitgemak;
Type kWh-meter;
Beveiliging (automaten, buispatronen);
IP-waarden van de meetinrichting;

Bepalingen van de gemeente/provincie

Bepalingen van de netbeheerder
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Trekontlasting;
Aarding;
Toegangsbeheer.

 
Daarnaast zijn er nog overige zaken waar rekening mee gehouden dient te worden bij het realiseren van
publieke oplaadpunten:
 
Is er een energiecontract afgesloten? Dit dient voorafgaand aan de aansluiting te zijn ingeregeld;
Wordt er een koppeling gemaakt met een backofficesysteem? Dit maakt het mogelijk dat laadtransacties
verrekend kunnen worden met gebruikers. Tevens kan een backoffice ervoor zorgen dat de oplaadpunten
zichtbaar zijn voor navigatiesystemen en gebruikt kunnen worden in speciale apps;
Voldoet het backofficesysteem aan het Open Charge Point Protocol? Deze internationale open standaard
zorgt ervoor dat elke laadpaal kan communiceren met elk backofficesysteem;
Is het oplaadpunt interoperabel? Wanneer een oplaadpunt interoperabel is, wil dit zeggen dat deze
toegankelijk is voor alle laadpassen die geschikt zijn voor publieke oplaadpunten;
Hoe is het beheer en onderhoud geregeld?

 
Per netbeheerder kunnen deze eisen verschillend zijn, om die reden is de aansluitservice van ElaadNL [20] in
het leven geroepen.
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3 Ontwerp- en uitwerkingsfase
 
3.1 Inleiding
 
Oplaadpunten kunnen geplaatst worden op eigen (bedrijfs-)terrein, op publieke parkeerplaatsen langs de kant
van de weg of in parkeergarages. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwerpstappen om te komen tot een
oplaadpunt in het geval van een private oplaadmogelijkheid.
 

3.2 Ontwerpfase
 
Naast het Programma van Eisen moet de ontwerper zich een beeld vormen over de randvoorwaarden die
spelen in de specifieke situatie. Met andere woorden moet de ontwerper de bestaande en toekomstige
situatie inventariseren op basis van de volgende aspecten.
 
Elektrotechnische aspecten:
 
Grootte van de hoofdaansluiting van het perceel;
Ruimte in een schakel- en verdeelinrichting (ruimte voor extra groepen);
Resterende capaciteit van aanwezige netaansluiting;
Wat is de maximale en minimale laadsnelheid van de voertuigen;
Verwachte gelijktijdigheid en maximale belasting.

 
Gebruikstechnische aspecten:
 
Hoeveel gebruikers worden verwacht, nu en in de toekomst;
Welke laadgedrag heeft de bezoeker? (bijvoorbeeld altijd zo snel mogelijk vullen, of duurt een laadtransactie
een hele nacht?)

 
Bouwkundige aspecten:
 
Afwerken leidingwegen;
Doorsnijding brandwerende doorvoeringen.

 
Terreintechnische aspecten:
 
Aanwezige beplanting;
Aanwezige bestrating.

 
Is er ruimte in de schakel- en verdeelinrichting voor een aansluiting van het oplaadpunt? Of moet er een extra
groep bijgeplaatst worden? 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de gewenste laadvoorziening. Afhankelijk van de gewenste
laadsnelheid is een keuze te maken tussen het opladen met 3,7 kW, 11 kW of 22 kW. Hoe hoger de gewenste
laadsnelheid des te hoger het noodzakelijke vermogen. Let op! Niet alle vermogens zijn toepasbaar vanwege
beperkingen in de verschillende typen en merken elektrische voertuigen.
 
Daarnaast zijn vaak bestaande huisaansluitingen beperkt, en is niet elk oplaadvermogen mogelijk. Hierdoor
moet de schakel- en verdeelinrichting in dat geval worden aangepast om de hogere laadvermogens te kunnen
realiseren. Dit heeft ook tot gevolg dat er duurdere huisaansluitingen nodig zijn. In situaties met
laadvoorzieningen bij utiliteit of industrie is dit vaak anders en zijn hogere vermogens (en daardoor snellere
laadtijden) reeds beschikbaar.
 
Ook moet gerekend worden met een mogelijk grotere gelijktijdigheid van het elektrische energiegebruik,
hiervoor zijn gegevens van het verwachte laadpatroon van de gebruiker(s) noodzakelijk. Dit heeft mogelijk
invloed op de grootte van de huisaansluiting, verdeelinrichting en bekabeling. De bekabeling moet worden
uitgelegd op een maximale belasting onafhankelijk van gelijktijdigheid. Bij toepassing van dunnere kabels
wordt de laadsnelheid van de oplaadlocatie gereduceerd.
 
Er zijn echter tegenwoordig ook oplossingen beschikbaar waarmee met de bestaande capaciteit toch effectief
geladen kan worden. Dergelijke innovaties in het kader van Smart Charging monitoren de actuele afgenomen

Schakel- en verdeelinrichting

Licentie: isso@isso.nl - KennisID: hlootens (h.lootens@isso.nl)



K E N N I S I N S T I T U U T  V O O R  I N S T A L L A T I E T E C H N I E K

K E N N I S B A N K . I S S O . N L

hoeveelheid energie en kunnen dan in het laadpunt sturen op meer of minder afname van stroom.
 
Daarnaast worden de kabels tijdens het laden vol belast (16 A, 32 A etc.). Dit kan gevolgen hebben voor de
levensduur van de bekabeling of elektrotechnische componenten. Houdt daarom hiermee rekening bij de
selectie van de bekabeling en onderdelen zoals type, aantal aders en dikte. Dit is vastgelegd in IEC 61439-2 [7].
Voor het ontwerp van de installatie moet een laadpaal gezien worden als een apparaat met met volledige
stroomafname (bijvoorbeeld een kabel geschikt voor 16 A wordt ook continu met 16 A belast) bij de gekozen
laadsnelheid. Verder kan bij DC foutstromen de meetspoel van een type A aardlekschakelaar worden
verzadigd waardoor deze niet meer aangesproken wordt bij terugvoeding van een hogere stroomwaarde dan
30 mA. Veelal worden daarom bij oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen een aardlekschakelaar type
B aanbevolen. Er zijn echter ook andere oplossingen in de markt die in combinatie met een type A toch
voldoende beveiligd zijn tegen DC-lekstromen.
 
Routing kabels
 
In de woning  
In de woning moet de routing zo geprojecteerd worden dat zo weinig mogelijk bouwkundige elementen
doorsneden worden. Dit in verband met de latere afwerking van de leidingwegen. Daarnaast moeten
doorvoeringen in brandwerende wanden opnieuw brandwerend worden afgedicht.
 
Buiten de woning  
Buiten de woning moet de routing zodanig geprojecteerd worden dat de bekabeling altijd makkelijk bereikbaar
is (losneembare verharding). Vermijd daarnaast mogelijke beschadiging van bekabeling door aanwezige of
nog aan te brengen beplanting. Verder hebben de kabels een minimale gronddekking nodig van 60 cm. Om bij
graafwerkzaamheden de functie van de kabel te herkennen is een waarschuwingslint noodzakelijk boven de
kabel. Dit waarschuwingslint moet 30 cm boven de kabel worden aangebracht.
 
Communicatie  
De keuze van een laadpaal wordt mede bepaald door de wens voor communicatie zoals monitoring of om te
werken met een betaalpas. Hiervoor moet de laadpaal kunnen communiceren met de aanbieder van het
laadabonnement. Om dit te kunnen realiseren moet een laadpaal met een eigen communicatievoorziening
worden aangebracht of middels een verbinding door een communicatieleiding naar een modem of een router
in het bedrijf of de woning.
 

Uitbreiding schakel- en verdeelinrichting: 
Nieuwe groepen moeten achter een aardlekschakelaar worden aangebracht. Let op dat maximaal 4 groepen
achter een aardlekschakelaar geplaatst mogen zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de uitbreiding met een
laadpunt voor elektrisch vervoermiddelen waarbij een extra aardlekschakelaar moet worden geplaatst.
 

Let bij de keuze voor materiaal zoals bekabeling, leidingwegen, groepen etc. op dat er bij het opladen van
elektrische vervoermiddelen continu een relatief grote laadstroom door de kabels en
schakelmateriaal/randapparatuur gaat (bijv. continu 16A).
 

3.3 Slimme meters
 
Het opladen van elektrische vervoermiddelen veroorzaakt een substantieel aandeel van het
elektriciteitsgebruik in een woning. Anno 2014 rijdt een gemiddeld elektrisch gedreven gezinsauto 140 km met
een accu van 24 kWh. Per jaar (15.000 km) komt dit uit op een benodigde elektrische energie van een kleine
2.600 kWh terwijl een gemiddeld huishouden zonder elektrische auto ca. 3.400 kWh per jaar nodig heeft aan
elektrische energie. Om die reden is het interessant om de energiestromen in beeld te hebben om een goede
scheiding te maken in de verdeling van de kosten.
 

Er lopen initiatieven waarbij elektrische auto's zelf bepalen (binnen randvoorwaarden natuurlijk) wanneer
energie ingekocht wordt tegen een gunstig tarief. Daarnaast wordt het mogelijk om de opgeslagen energie
terug te geven aan het net. Om dit te kunnen realiseren zijn slimme meters nodig die kunnen communiceren
met zowel de eindgebruiker als de soft- en hardware van externe componenten.
 

Aandachtspunten

Materiaal

Toekomstig elektrisch vervoer

Kansen
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Accu's in elektrische auto's kunnen in de toekomst dienen als tijdelijk opslagmedium voor zonne- of
windenergie. Als de auto niet gebruikt wordt, kan overdag zonne-energie opgeslagen worden om 's avonds te
gebruiken of als teruglevering aan het net.
 

Bestaande meters worden vanaf 2014 wijk voor wijk vervangen door zogenaamde 'slimme meters' totdat in
2020 80% van de meters 'slim' is uitgevoerd. Zoals de naam al aangeeft kunnen deze meters meer dan de
conventionele meters. De minimale functionaliteiten van een slimme meter voor kleinverbruikers (max. 3 x 80
A) zijn weergegeven in de NTA 8130:2007 [10].
 
In deze norm is aangegeven dat een slimme meter 3 poorten heeft:
 
P1: poort die boodschappen/stuursignalen doorgeeft aan de gebruiker (bijv. externe display);
P2: poort die gegevens uitwisselt met submeters;
P3: interface voor het op afstand uitlezen van gegevens voor de netbeheerder.

 
Bovenstaande is weergegeven in afbeelding 3.1.
 
De norm maakt ook melding van poort P4. Dit is een portal waar alle netbeheerders hun data op zetten.
 
Verder heeft een slimme meter 4 telwerken:
 
Telwerk 1: verbruik laag tarief;
Telwerk 2: verbruik hoog tarief;
Telwerk 3: terug levering laag tarief;
Telwerk 4: terug levering hoog tarief.

 
De telwerken 1 en 2 registreren het elektrisch energiegebruik, en de telwerken 3 en 4 registreren de
teruglevering van elektrische energie.
 

Zoals aangegeven onder het kopje 'kansen' kan in de toekomst, door het ontladen van de accu, een elektrisch
voertuig dienen als elektriciteitsbron voor de woning. Daarnaast kan opgeslagen energie teruggeleverd
worden aan het openbare elektriciteitsnet. Als de gebruiker deze teruglevering wil monitoren dan is een
tussenmeter noodzakelijk. Deze meter wordt dan NIET gekoppeld aan de slimme meter. De slimme meter van
het woonhuis meet alleen het totaalverbruik en de totale teruglevering middels telwerken 1 en 2 respectievelijk
telwerken 3 en 4. 
Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 3.2.
 

Huidige slimme meters

Afb. 3.1 Schema slimme meter, elektriciteitsmeters en elektrisch vervoer
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Het is WEL mogelijk een separate slimme meter te koppelen aan de laadvoorziening. Deze laadvoorziening is
dan los van de woning aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en heeft daardoor een eigen EAN code
(European Article Number) Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 3.3. Deze methode is vooral
interessant voor de zakelijke gebruiker en minder voor de particuliere gebruiker. Dit in verband met de dubbele
netwerkkosten van de aansluitingen. Momenteel (2015) is bovenstaande erg in beweging. Afstemming met
netbeheerders is daarom noodzakelijk.
 

3.4 ICT
 
Het gebruik van ICT in een laadinfrastructuur is niet meer weg te denken. Huidige toepassingen zijn terug te
vinden in het meten en regelen van laadstromen, genereren van gebruikersinformatie, betaalsystemen, maar
ook voor het lokaliseren van laadpalen onderweg. Dit hoofdstuk geeft een overzicht in de huidige ICT-structuur
omtrent elektrisch vervoer en biedt een ingang voor vervolgactiviteiten door installateurs die op ICT-vlak in
combinatie met elektrisch vervoer producten willen gaan ontwikkelen.
 

Er zijn verschillende ICT-toepassingen denkbaar met betrekking tot elektrische vervoermiddelen te weten:
 

Afb. 3.2 Schematische weergave relatie slimme meter - laadinfrastructuur

Afb. 3.3 Alternatief slimme meter in een laadinfrastructuur

Huidige ICT-toepassingen
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In het voertuig:
 
Begeleiden bestuurder naar dichtstbijzijnde oplaadstation;
Bestuurder bewust maken van energiegebruik;
Communicatie van accu's met de motor;
Controle van de motor;
Veiligheid van het voertuig.

 
Buiten het voertuig:
 
Communicatie laadvoorziening met backofficesysteem elektriciteit;
Communicatie laadvoorziening met het vervoermiddel;
Communicatie vervoermiddel met andere externe diensten.

 
ICT-toepassingen in het voertuig worden veelal verricht door fabrikanten van de voertuigen en bijna niet door
de installatiesector. Om die reden concentreert dit hoofdstuk zich op ICT-ontwikkelingen buiten het voertuig.
 

Voor informatie over het in gebruik zijn van laadpalen, hoeveel elektrische energie overgebracht wordt aan het
elektrisch voertuig of de laadpaal in storing staat of het autoriseren van een gebruiker met laadpas is een
backofficesysteem nodig. Om een laadvoorziening met een backofficesysteem te laten communiceren is een
protocol nodig. Vanwege de diversiteit in backofficesystemen en mogelijke laadvoorziening is standaardisatie
gewenst.
 
Om die reden is het Open Charge Point Protocol (OCPP) ontwikkeld. OCPP is een open communicatie
standaard mede ontwikkeld door verschillende organisaties (waaronder destijds stichting E-laad) dat een
methode beschrijft om laadstations te laten communiceren met een backofficesysteem.
 
De volgende acties kunnen worden geïnitieerd met OCPP.
 
Acties geïnitieerd door het oplaadpunt:
 
Autorisatie;
Opstart notificatie;
Data overdracht;
Diagnose status notificatie;
Firmware status notificatie;
Beschikbaarheid oplaadpunt/centraal systeem;
Meetwaarden;
Start transactie;
Status notificatie;
Stop transactie.

 
Acties geïnitieerd door het backofficesysteem:
 
Afbreken reservering;
Veranderen beschikbaarheid oplaadpunt;
Veranderen van configuratie;
Cache leegmaken;
Data overdracht;
Verkrijgen configuratie;
Verkrijgen diagnose;
Verkrijgen van lokale autorisatielijst versie;
Op afstand transactie starten;
Op afstand transactie stoppen;
Nu reserveren;
Resetten;
Lokale autorisatielijst verzenden;
Connector loskoppelen;
Firmware updaten.

 
OCPP is momenteel onder beheer van de Open Charge Alliance. Het protocol is gratis te downloaden op:
http://www.openchargealliance.org/ [13]. Het OCPP is vrij te gebruiken door aanbieders van laadpunten en

Communicatie laadvoorziening met backofficesysteem
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aanbieders van centrale management systemen. Deze partijen worden nadrukkelijk gevraagd zich aan te
sluiten bij OCA om verdere ontwikkeling van OCPP te bewerkstelligen.
 

Elektrische vervoermiddelen kunnen op verschillende manieren worden opgeladen.
 
Dit zijn de zogenaamde laadmodi:
 
Laadmodus 1 is opladen van een elektrische auto zonder enige vorm van communicatie en wordt in
Nederland bijna niet toegepast;
Laadmodus 2 is opladen van een elektrische auto waarbij de communicatie en veiligheid tussen de accu en
de elektrische huisinstallatie is gewaarborgd door een In Cable Control Box (ICCB) die opgenomen is in de
laadkabel. Een ICCB wordt gebruikt als mobiele beveiliging waar de communicatie naar de elektrische auto is
inbegrepen. Een ICCB controleert of de elektriciteitsvoorziening goed werkt. Daarnaast staat een ICCB alleen
stroomafname van een veilige (geaarde) elektriciteitsbron toe. De ICCB geeft een foutmelding bij storingen;
Laadmodus 3 is de laadmodus waarbij de communicatie met het voertuig wordt verzorgd door Pulse Width
Modulation (PWM) in het laadstation. PWM dient als een digitale volumeknop voor de laadsnelheid. In
laadmodus 3 wordt de maximaal toegestane laadstroom tussen het voertuig en laadpaal afgestemd. Ook de
laadkabel wordt hierin meegenomen. Hierdoor kan worden gecommuniceerd tussen de laadvoorziening en
de auto over de maximale laadsnelheid;
Laadmodus 4 is de snellaadmodus. In tegenstelling tot laadmodi 1 t/m 3 bepaalt de laadvoorziening hierin
zelf het laadproces.

 
In Nederland worden met name laadmodi 2 en 3 gebruikt. De meest veilige laadmodus 3 gebruikt een
Mennekes type 2 stekker (zie afbeelding 3.4).
 

De communicatie vindt plaats middels de Control Pilot uitgang van de stekker (NB. Ook de Type 1 stekker is
geschikt voor Mode 3 laden).
 
Bij toename van het aantal elektrische vervoermiddelen zal ook de vraag naar sneller laden toenemen.
 
AC-laden: als je mag laden (tijdens geplande stilstand) maar de accu is niet noodzakelijk leeg.
 
DC-laden: als je moet laden (je moet de reis zo snel mogelijk vervolgen, dus zo kort mogelijke stop). De accu is
ver leeg, of men vreest stil te komen te staan onderweg naar huis of naar een volgend laadpunt.
 
DC-laden heeft een sterke relatie met range anxiety en de noodzaak om grotere afstanden af te leggen die niet
haalbaar zijn met één accu lading.
 
Vooral langs snelwegen ontstaat er een grotere behoefte om snel te kunnen laden. Er zijn hiertoe
verschillende snellaadstandaarden (ChaDeMo, Combo etc.).
 
Daarnaast zijn er ook autofabrikanten die hun eigen standaarden ontwikkelen. Tesla is hier een voorbeeld van.
Tesla stelt aan eigenaren van een Model S (momenteel) gratis snellaad infrastructuur beschikbaar. De Tesla
Model S is daarnaast ook op te laden bij normale laadpunten.
 

De opkomende applicaties zijn in dit kader meer gericht op de infrastructuur.
 
Functionaliteiten die terugkomen zijn:

Communicatie laadvoorziening en vervoermiddel

Afb. 3.4 Mennekes stekker type 2 voor AC en DC

Communicatie vervoermiddel met andere diensten
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Aangeven van laadvoorzieningen in de buurt.
De beschikbaarheid van een laadvoorziening in de buurt. Met andere woorden: is de laadvoorziening niet
bezet?
Het starten en stoppen van een laadcyclus via een mobiele applicatie.
Het weergeven van informatie over de bespaarde energie en CO2.
Meest economische route. Hoe kan met een volle accu de grootste afstand worden afgelegd?
Navigatie naar de dichtstbijzijnde (beschikbare) laadvoorziening.

 
Naast deze opkomende mogelijkheden zijn er ook ICT-applicaties die toepasbaar zijn op zowel elektrische
voertuigen als niet elektrische voertuigen. Dit zijn bijvoorbeeld applicaties die automatisch hulpdiensten
inschakelen bij ongelukken (eCall), de locatie zoeken van de auto op een drukke parkeerplaats, ver- en
ontgrendelen van deuren, aanzetten van ruitverwarming etc.
 

Kenmerkend voor een elektriciteitsnet is dat de geproduceerde elektrische energie direct moet worden
gebruikt. Opslag is nagenoeg niet mogelijk. Het gebrek aan opslag kan deels worden ondervangen door het
gebruik van de accu's van elektrische auto's. Momenteel (2015) lopen er experimenten om de accu's van
elektrische voertuigen te gebruiken als energieopslag en distributie. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld
zonne-energie bij weinig afname op te slaan in elektrische auto's. Auto's staan een groot deel van de dag
geparkeerd waardoor de accu kan dienen als elektriciteitsbron. Het is zelfs technisch mogelijk om de
opgeslagen energie (automatisch) te verkopen als de elektriciteitsprijs hoog is, en van het elektriciteitsnet te
betrekken als de prijs gunstig is.
 

Afb. 3.5 Principe van het eCall systeem: het automatisch inschakelen van hulpdiensten
Kans: Vehicle to grid (V2G)

Afb. 3.6 Vehicle to Grid koppeling
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3.5 Betaalsystemen
 
De aanleg en onderhoud van de laadinfrastructuur alsmede het energiegebruik wordt vergoed met behulp van
gegenereerde inkomsten uit betaalsystemen. Dit hoofdstuk geeft inzicht welke betaalsystemen er zijn en hoe
deze functioneren. Hierin zijn achtereenvolgens drie functies te onderscheiden: Bediening, registratie en
facturatie.
 

Een laadpaal wordt op de volgende manieren bediend:
 

Bediening door een laadpas of een tag voorzien van een NFC/RFID chip;
Bediening door het sturen van een SMS;
Bediening door middel van Plug & Charge. Als de kabel gebruikt wordt begint het laadproces;
Bediening door middel van een drukknop.

 
Een energiemeter meet de afname van elektrische energie ten behoeve van het laadproces. Op private
terreinen is de laadinfrastructuur op het bestaande elektriciteitsnet aangesloten. Hierbij wordt het totaal aan
energiegebruik door het private terrein (woning of bedrijf) en de laadinfrastructuur gemeten door de
hoofdmeter die aangesloten is op het elektriciteitsnet. Het kan wenselijk zijn om de energiestromen ten
behoeve van de laadinfrastructuur separaat inzichtelijk te maken voor een interne verrekening.
 

Dit is mogelijk door:
 

Periodiek af te rekenen met een voorschotnota of rekening;
Prepaid;
Direct af te rekenen na het laadproces.

 
Per wijze van bediening worden de veelvoorkomende manieren van registratie en facturatie hieronder
toegelicht. Allereerst wordt inzichtelijk gemaakt hoe de elektriciteitsmeter in te passen is in een
laadinfrastructuur. Daarna worden de verschillende manieren van bediening toegelicht in relatie met
registratie en facturatie.
 

Tussen de groepenverdeling en de openbare elektrische infrastructuur bevindt zich de elektriciteitsmeter
waarop periodiek de meterstand wordt afgelezen. Op basis van de meterstand wordt dan afgerekend bij de
energieleverancier en het netwerkbedrijf. De gebruikte elektrische energie voor het elektrisch vervoer vormt
een onderdeel van het totale energiegebruik van het gebouw.
 
Schematisch is dit weergegeven in afbeelding 3.7.
 

In sommige gevallen is het gewenst de oplaadvoorziening (of een reeks oplaadvoorzieningen) te koppelen aan
een separate elektriciteitsmeter. Hiermee wordt het elektrische energiegebruik van elektrische

Bediening

Registratie

Facturatie

Elektriciteitsmeter

Afb. 3.7 Schematische weergave koppeling oplaadsysteem aan groepenkast
Separate elektriciteitsmeter
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vervoermiddelen inzichtelijk waarop binnen de organisatie kan worden gefactureerd.
 
Schematisch is dit weergegeven in afbeelding 3.8 (meerdere configuraties zijn mogelijk).
 

Een bekend systeem is met behulp van passen of tags waarbij er direct of periodiek wordt afgerekend. Bij de
ontwikkeling van de pas-betaalsystemen is gebruik van het Centraal Interoperabiliteits Register (afgekort: CIR)
noodzakelijk. Deze databaseserver verzamelt gegevens en verstrekt ID-nummers van passen aan
verschillende aanbieders. Hierdoor is het mogelijk om een pas te gebruiken bij oplaadfaciliteiten van
aangesloten aanbieders.
 
De laadpassen (of tags) zijn doorgaans uitgerust met een RFID- of NFC-technologie om met de
laadvoorziening te communiceren. De laadvoorziening wordt gestart en ook beëindigd met de pas.
 

Bekend zijn ook prepaid betaalmogelijkheden. Met behulp van prepaid passen wordt eerst krediet op de kaart
gezet (of bij de aanbieder) waarmee een gebruiker zijn/haar elektrisch vervoermiddel kan opladen bij de
laadpalen van de aanbieders van de prepaidpas. Als het opladen gereed is, wordt een bedrag van de prepaid
kaart afgehaald. Met dit systeem wordt van te voren betaald, in plaats van achteraf.
 

Betalen van afgenomen elektrische energie is ook mogelijk door middel van SMS. Hierbij moet de gebruiker
zich aanmelden bij de aanbieder voor de SMS betaalmogelijkheden. De oplaadvoorziening (laadpaal) is
uitgerust met een unieke identificatiecode die de gebruiker SMS't naar de aanbieder. Na authentificatie van de
identificatiecode en de gegevens van de gebruiker wordt het laadproces gestart. Als de auto is opgeladen kan
middels een SMS het laadproces weer worden gestopt. Verrekening van de afgenomen energie vindt direct
plaats na het opladen of periodiek waarbij de laadtransacties zijn verzameld.
 

Bij Plug & Charge systemen zijn geen passen of doorgeven van meterstanden noodzakelijk. Door de auto of
laadkabel uit te rusten met een chip waarop alle authenticatiegegevens zijn opgenomen kan er informatie-
uitwisseling plaatsvinden tussen de auto/laadkabel en de oplaadvoorziening. De enige handeling die de
gebruiker moet verrichten is het bevestigen van de laadkabel aan het elektrisch vervoermiddel en de
oplaadvoorziening. Dit is al mogelijk bij Car2GO in Amsterdam. In de nabije toekomst zal dit op grotere schaal
worden gebruikt.
 

Door een drukknop kan het laadproces worden geïnitieerd. Drukknoppen maken niet inzichtelijk wie de
afnemer is. Voor de laadinfrastructuur bij de eigen woning is dit goed te gebruiken omdat de energieafname

Afb. 3.8 Schematische weergave koppeling oplaadsysteem met separate elektriciteitsmeter
Laadpas/tag

Prepaid pas

SMS

Plug & Charge

Drukknop
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voor de laadinfrastructuur vaak niet financieel inzichtelijk hoeft te worden gemaakt. Voor buiten de eigen
woning is dit wel vaak wenselijk. Daarom komen deze systemen in combinatie met laadpassen/tags voor.
 

3.6 Eindproducten ontwerp
 
Het ontwerp bestaat uit een aantal producten:
 
Principeschema met daarop aangegeven:

Bestaande en aangepaste verdeelinrichting;
Overzicht van alle componenten.

Plattegrond met locatie verdeelinrichting, routing kabels, locatie oplaadpunt en eventueel bemetering;
Overzicht: een overzicht van alle in het werk te brengen installatiecomponenten;
Begroting: een begroting gesplitst naar componenten, uren en overheadkosten;
Planning: een overzicht van de te verrichten werkzaamheden met data/tijdstippen.
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4 Realisatiefase
 
4.1 Planning
 
Het aanbrengen van een laadinfrastructuur vindt meestal plaats in de woonomgeving van de opdrachtgever.
Spreek daarom vooraf de werkzaamheden door met de opdrachtgever zodat hij weet wat hij kan verwachten,
wanneer en waar dit plaatsvindt en welke overlast ervaren zal worden. Probeer hierbij overlast voor de
opdrachtgever tot een minimum te beperken. Ook besproken moet worden welke voorzieningen nodig zijn
(elektriciteit, water, maar ook eventueel toilet).
 

4.2 Uitvoering
 
Voor de aanvang van de werkzaamheden zijn voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk:
 
Zorg voor een nette werkomgeving. Ruim hierbij tussentijds op;
Zet bij graafwerkzaamheden het gebied af;
Zorg bij graafwerkzaamheden in openbaar terrein dat de KLIC melding (graafmelding Kadaster) actueel en
aanwezig is op het werk. Een KLIC melding is 20 werkdagen geldig. Let hierbij op met doorlooptijden van
bijvoorbeeld netbeheerders;
Aansluitingen op het laagspanningsnet mogen alleen worden verzorgd door de netbeheerder. ElaadNL heeft
uitgebreide processchema's beschikbaar over de stappen die genomen moeten worden, inclusief de
realisatiefase, voor het aanvragen en realiseren van een publiek laadpunt;
Let op: publieke werken worden vaak in opdracht van de gemeente uitgevoerd, niet van een particuliere
opdrachtgever.

 
Zorg bij aanvang van graafwerkzaamheden dat een actuele KLIC melding aanwezig is. Deze melding is
bedoeld om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Op de actuele melding staat alle bekende
ondergrondse infra aangegeven. Een KLIC melding kunt u aanvragen op de website van het Kadaster:
www.kadaster.nl/klic/.
 

Het kan voorkomen dat er van het ontwerp afgeweken moet worden door bijvoorbeeld kabels die onverwacht
in het terrein liggen. Het spreekt voor zich dat dit gecommuniceerd moet worden met de opdrachtgever,
gemeente en netbeheerder. Hierbij is het van belang de opdrachtgever tijdig te waarschuwen, het probleem
inzichtelijk te maken en oplossingen aan te dragen die binnen het gesteld budget vallen. Voorkom te allen tijde
verrassingen!
 

Ruim uiteindelijk de werkplek op en meld het werk gereed bij de opdrachtgever. Ga ook met de opdrachtgever
langs de verrichte werkzaamheden.
 

Graafwerkzaamheden

Afwijkingen

Afronding
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5 Bijzondere locaties
 
5.1 Parkeergarages
 
Oplaadpunten kunnen aanwezig zijn op eigen (bedrijfs)terrein, op publieke parkeerplaatsen langs de kant van
de weg of in parkeergarages. Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop een laadinfrastructuur voor
elektrische vervoermiddelen ingepast kan worden in parkeergarages.
 

Om te bepalen waar, hoeveel en wat voor soort type oplaadpunten in een parkeergarage nodig zijn, moet het
gebruik van elektrische vervoermiddelen inzichtelijk worden gemaakt.
 
Een parkeergarage kent vaak verschillende type gebruikers:
 

Bewoners van nabijgelegen woningen;
Bezoekers;
Werknemers.

 
De auto's van bewoners staan gemiddeld langer in een parkeergarage dan auto's van bezoekers. Dit heeft
gevolgen voor de keuze in laadsnelheden. De auto's van bewoners kunnen vaak 's avonds en 's nachts worden
opgeladen, terwijl bezoekers slechts een paar uur aanwezig zijn in de parkeergarage. Een bewoner heeft
daardoor een lagere laadsnelheid nodig dan een bezoeker.
 
Een bewoner die 8 uur laadtijd beschikbaar heeft zou hierdoor kunnen volstaan met een enkelfasige 230 V/16
A aansluiting om een accu van 20 - 30 kWh te voeden (ca. 3,7 kW). Een bezoeker daarentegen heeft een drie
fasen 400 V/16 A aansluiting nodig (ca. 11 kW) om dezelfde accu in een paar uur op te laden. In
parkeergarages is er in de schakel- en verdeelinrichting vaak reserveruimte om een driefasen 400 V/16 A ten
behoeve van een oplaadpunt aan te brengen.
 
Meestal is de accu van de auto aan de start van het laadproces nog voor een deel geladen. Dit gegeven kan in
de behoefte worden overwogen waardoor het benodigd oplaadvermogen kleiner kan worden uitgevoerd.
 
Voor het ontwerp is het noodzakelijk om een studie beschikbaar te hebben van gemiddelde parkeertijden in de
parkeergarage in combinatie met het type afnemers en de gemiddelde reisafstand voor en na parkeren in de
garage. Dit laatste is noodzakelijk om te bepalen hoeveel elektrische energie waarschijnlijk afgenomen gaat
worden. 
Verder moet de optie voor Smart Charging onderzocht worden om overbelasting van het netwerk te
voorkomen.
 

Bij laden worden kabels tussen verdeelinrichting en oplaadpunt ten volle belast. Dit heeft gevolgen voor de
benodigde diameter van deze kabels. Vanwege kostenoverwegingen is het aan te bevelen oplaadpunten
dichtbij de voeding van de parkeergarage aan te brengen.
 
Houd bij plaatsing van een laadpaal ten opzichte van de parkeerplaats rekening met de laadkabel. Passanten
kunnen bij verkeerde plaatsing van de laadpaal ten opzichte van de parkeerplaats struikelen over de laadkabel.
 

In de meeste gevallen wordt in parkeergarages een gelijktijdigheid van oplaadpunten van 75% gehanteerd. Het
daadwerkelijke percentage moet worden ingeschat op basis van studie naar gemiddelde parkeertijden,
accuomvang, type afnemers etc.
 
Er kunnen meerdere oplaadpunten worden aangebracht. Het nadeel is dan wel dat niet alle oplaadpunten
gelijktijdig vol belast kunnen worden. Indien dit wel gewenst is, dan moet een gelijktijdigheid van 100% worden
aangehouden.
 

Er is geen vaste richtlijn voor het maximaal aantal oplaadpunten in een parkeergarage.
 
Het is wel aan te geven waarvan het aantal afhankelijk is:
 

Bepalen behoefte

Locatie oplaadpunten

Gelijktijdigheid

Aantal oplaadpunten

Licentie: isso@isso.nl - KennisID: hlootens (h.lootens@isso.nl)



K E N N I S I N S T I T U U T  V O O R  I N S T A L L A T I E T E C H N I E K

K E N N I S B A N K . I S S O . N L

-

-
-

De beschikbare voeding in de parkeergarage. Bestaande parkeergarages hebben al een bestaande voeding.
Dit is de bovenlimiet van wat er elektrisch mogelijk is in de parkeergarage. Door de bestaande
elektriciteitsgebruikers van deze waarde af te trekken blijft er een vermogen over wat ingezet kan worden
voor de oplaadpunten van elektrisch vervoer. Het is natuurlijk mogelijk de bestaande hoofdaansluiting te
verzwaren, echter is dit zeer kostenintensief. Verder kan er Smart Charging worden toegepast;
De hoeveelheid verwachte elektrische auto's;
Groeimarkt: elektrisch vervoer is momenteel een groeimarkt. Als de beheerder van de parkeergarage hier
rekening mee wil houden, dient er in de verdeelinrichting reserve ingebouwd te worden.

 
Gesloten parkeergarages moeten beschikken over een ventilatie-installatie om rookgassen in geval van brand
snel af te kunnen voeren. De hoofdaansluiting van de parkeergarage is hierop uitgelegd. Doordat elektrische
vervoermiddelen tijdens het laadproces een aanzienlijk vermogen vragen, moet dit laadproces bij
brandmelding worden uitgeschakeld. Hierdoor komt elektrisch vermogen vrij voor de ventilatie installatie. De
rookgasafvoerventilatie in geval van calamiteiten mag niet worden belemmerd door het laadproces. Er moet
altijd voldoende energie zijn ten behoeve van de veiligheidsmaatregelen.
 

Om te voorkomen dat oplaadpunten gebruikt worden door andere voertuigen dan elektrische auto's moeten
de oplaadpunten visueel worden gemerkt als bijzondere parkeerplaatsen door bewegwijzering of markeringen.
 

Bij bestaande parkeergarages is inbouw van leidingen vrijwel niet mogelijk omdat er niet kan worden gefreesd
in muren met een constructieve functie. Dan moet uitgegaan worden van een opbouwinstallatie met
doorvoeringen van 70 mm.
 

Brandveiligheid

Markering

Leidingen [14]
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6 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen
 
6.1 Duurzame technieken in een laadinfrastructuur
 

Een opgeladen elektrische personenauto met een accu met een opslagcapaciteit van 24 kWh (bijvoorbeeld
een Nissan Leaf) rijdt ca. 140 km. Het opladen kost gemiddeld € 0,23 per kWh (prijspeil 2013). Per 'volle tank'
kost het opladen dan gemiddeld € 5,52 (excl. netwerkkosten etc.). Jaarlijks komen de kosten voor 15.000 km
elektrisch rijden uit op ongeveer € 600,-.
 

Opladen van elektrische vervoermiddelen kan op verschillende manieren gebeuren. Om de oplaadkosten te
reduceren is een duurzame techniek nodig die energie op locatie kan opwekken. In afbeelding 6.1 zijn de
verschillende denkbare concepten weergegeven. Qua kosten is gekeken naar de energiekosten, niet naar
aanschaf-, onderhoud- en netwerkkosten.
 

6.1.1 Conventioneel opladen
 
Dit is het opladen van elektrisch vervoermiddelen op het bestaande elektriciteitsnet van een woning zonder
rekening te houden met duurzame technieken. De € 600,- komen terug op de energierekening.
 

6.1.2 Opladen met zonne-energie
 

Het opladen van elektrische vervoermiddelen gebeurt rechtstreeks met behulp van zonne-energie. Het nadeel
is dat het aanbod zonne-energie afgestemd moet worden met het laadproces. Met andere woorden: opladen
kan als het aanbod van zonne-energie voldoende is. Het aanbod van zonne-energie is overdag, terwijl het
opladen van elektrische vervoermiddelen vaak in de avond-/nachturen gewenst is. Daarnaast is jaarlijks
ongeveer 2.600 kWh (zie voorbeeld van een Nissan Leaf: 24 kWh x (15.000 km/140 km)) nodig voor het
opladen van het elektrisch vervoer. 
Gemiddeld geeft 1 zonnepaneel van 1,65 m² een opbrengst van 240 Wp. De jaarlijkse opbrengst van een
paneel is per Wp ongeveer 0,85 kWh.
 
Eén zonnepaneel levert dan 240 x 0,85 = 204 kWh. 
2.600 kWh/204 kWh = 12,74 panelen 13 panelen. Door de rechthoekige vorm van een dakzijde kunnen er 12 of
14 zonnepanelen worden geprojecteerd (twee rijen van 6 of 7 zonnepalen).
 
Een dak aan de zuidzijde van een gemiddelde 2 onder 1 kapwoning, zonder dakramen en zonder dakkapel, is
in dit geval helemaal bedekt met zonnepanelen (zie ook het ISSO-handboek HBze Zonne-energie [12]).
 

Als bovenstaande energievoorziening naast het opladen van elektrische vervoermiddelen ook gebruikt wordt
voor huishoudelijk gebruik en terug levering op het net, dan zijn de afstemmingsproblemen met vraag en
aanbod niet aanwezig. Het terug leveren van elektrische energie aan het net wordt anno 2015 gesaldeerd met

Kosten opladen (gegevens 2014)

Concepten opladen

Afb. 6.1 Oplaadconcepten elektrisch vervoer voor een woning

Direct

Indirect
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de ingekochte elektrische energie.
 

6.1.3 Opladen met brandstofcel
 

Een brandstofcel voor huishoudelijk gebruik (type SOFC) produceert ca. 1.500 W elektrisch vermogen en 500
W verwarmingsvermogen [16]. Bij het direct aansluiten van een brandstofcel op een laadvoorziening voor
elektrisch vervoer treedt het vraag- en aanbodprobleem niet op. Dit komt vanwege de werking van de
brandstofcel op aardgas wat op elk gewenst moment aangewend kan worden. Het opladen van een elektrisch
vervoermiddel met een accu van 24 kWh kost echter ca. 16 uur. Dit duurt te lang gezien oplaadtijden van max.
8 uur gewenst zijn. Zonder grotere brandstofcellen of brandstofcellen in serie is het niet mogelijk om
elektrische vervoermiddelen op te laden. Door de inzet van additionele energiebronnen is dit wel mogelijk.
Daarnaast is momenteel (2015) de aanschaf van een of meerdere brandstofcellen kostbaar.
 

De brandstofcel kan ingezet worden voor de elektriciteitsproductie en verwarming van woningen naast het
opladen van een elektrisch voertuig. Een gemiddelde gezinswoning van 4 personen gebruikt 3.500 kWh aan
elektrische energie per jaar (exclusief het opladen van elektrische voertuigen) en 1.600 m³ aardgas. Echter
door piekbelasting (door gelijktijdig gebruik van strijkijzers, stofzuigers, wasmachines, drogers en ander
huishoudelijk apparatuur) is vaak meer dan 2.000 W nodig aan elektrisch vermogen. Daarnaast is voor de
verwarming van een gemiddelde eengezinswoning ca. 8 - 12 kW aan verwarmingsvermogen nodig. Deze
piekbelastingen worden niet opgevangen door brandstofcellen. Om die reden zijn aanvullende energiebronnen
benodigd. Een brandstofcel kan wel op een goedkope manier elektrische energie produceren. De inkoopprijs
van elektriciteit is per kWh ongeveer € 0,23. De gasprijs bedraag € 0,65 per m³. 1 m³ aardgas komt ongeveer
overeen met 8,8 kWh aan energie. Een brandstofcel van 1.500 W heeft een opwekkingsrendement van 60%
waardoor er effectief 60% x 8,8 = 5,3 kWh elektrische energie uit 1 m³ gehaald kan worden. 1 kWh elektriciteit
uit een brandstofcel kost € 0,65/5,3 = € 0,12 (exclusief aanschaf- en onderhoudskosten).
 

6.1.4 Combinatie zonne-energie en brandstofcellen
 
Het nadeel van afstemming van huishoudelijke elektriciteitsvraag en aanbod van zonne-energie kan in theorie
worden ondervangen door een combinatie van zonne-energie en brandstofcellen. De brandstofcellen moeten
wel geschikt zijn voor waterstof als brandstof.
 
Zonne-energie kan namelijk ook worden aangewend voor het produceren van waterstofgas uit water door
elektrolyse:
 
2H2O + elektrische energie  2H2 + O2 
Hierdoor kan energie worden opgeslagen in waterstof. Waterstof kent een hoge energiedichtheid (120 MJ/kg)
maar een zeer lage volumedichtheid: 90 g/m³ bij 15 °C en 1,0 bar (in vergelijking met aardgas: 47 MJ/kg, 680
g/m³ bij 15 °C en 1,013 bar). Door deze hoge energiedichtheid is aardgas zeer interessant als brandstof, maar
door de lage volumedichtheid moet waterstof voor gebruiksdoeleinden gecomprimeerd worden tot een druk
van meer dan 300 bar wat voor thuisgebruik de nodige technische uitdagingen met zich meebrengt. 
Uitgaande van 12 zonnepanelen (gemiddelde eengezinswoning met dak op het zuiden): 12 x (240 Wp x 0,85) =
2.448 kWh op jaarbasis. 1 kWh = 1.000 x 3.600 J = 3,6 MJ.
 
De productie van waterstof middels elektrolyse kent echter een bepaalde efficiëntie, zie tabel 6.1.
 

Direct

Indirect

Tabel 6.1 Efficiëntie elektrolyse [17]
P

[MJ/m³]
Efficiëntie

[%]

29,18 40

23,34 50

19,45 60

16,67 70

14,59 80
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Door uit te gaan van 80% efficiëntie kost 1 m³ waterstofgas: 14,59/3,6 = 4,1 kWh aan elektrische energie.
 
Op jaarbasis kan er dan: 2.448/4,1 = 597  600 m³ (of 54 kg bij dichtheid van 90 g/m³) aan waterstofgas
worden geproduceerd.
 
Per kg kan waterstof 120 MJ aan energie worden geleverd, wat overeenkomt met 120/3,6 = 33,33 kWh per kg.
Per jaar kan de brandstofcel met waterstof 54 x 33,33 = 1.800 kWh leveren.
 
Momenteel wordt naar de productie van waterstof met behulp van zonne-energie en naar de opslag van
waterstof veel onderzoek gedaan.
 

6.2 Inductief laden in een laadinfrastructuur
 
Elektrische vervoermiddelen worden overwegend opgeladen middels laadkabels en laadpalen. Het nadeel
hierbij is dat in weer en wind autobezitters handmatig een kabel moeten koppelen aan een laadvoorziening.
Hoewel het koppelen van een laadkabel aan een laadvoorziening in de regen veilig wordt geacht, ervaart de
consument dit als een gevaarlijke handeling.
 
Er zijn echter mogelijkheden om de zichtbare laadinfrastructuur grotendeels weg te werken in de omgeving
waarbij geen fysieke koppeling tussen een elektrisch voertuig en laadvoorziening noodzakelijk is:
elektromagnetische inductie en magnetische resonantie.
 

Inductie is het verschijnsel dat er een potentiaalverschil ontstaat bij een geleider wanneer de geleider
blootgesteld wordt aan een variërend magnetisch veld.
 
In afbeelding 6.2 wordt vereenvoudigd het principe van inductie uitgelegd.
 

Het variërend magnetisch veld wordt gegenereerd door middel van een spanningsbron met wisselspanning in
spoel N1. Dit variëren van het magnetisch veld gebeurt met een bepaalde frequentie. Een spanningsbron met
wisselspannning veroorzaakt een wisselend magnetisch veld bij spoel N1. Dit veld beïnvloedt spoel N2
waarover een potentiaalverschil ontstaat. Met dit potentiaalverschil kan een apparaat worden gevoed. Een
voorbeeld van een dergelijke toepassing is het opladen van een elektrische tandenborstel. Het nadeel van
inductie is dat de afstand tussen spoelen N1 en N2 zeer kort moet zijn en dat spoelen N1 en N2 zeer
nauwkeurig ten opzichte van elkaar moet zijn gepositioneerd om een acceptabel rendement te verkrijgen.
 
Om een voertuig nauwkeurig te positioneren gebruiken enkele fabrikanten een indicator die vanuit de auto te
zien is. Deze indicator geeft aan hoever het voertuig van de ideale laadpositie is verwijderd. Op deze wijze kan
de bestuurder tijdig corrigeren.
 

Bij resonantie worden er condensatoren geplaatst in het elektrisch circuit. De werking van condensatoren
staat uitgelegd in ISSO-KennisKaart 48 [18]. 
Een laadcircuit op basis van resonantie is vereenvoudigd weergegeven in afbeelding 6.3.
 

11,67 100

Werking inductie

Afb. 6.2 Principe inductie

Werking resonantie
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Hierbij is Vg de spanningsbron (wisselspanning), Rg de interne weerstand van de spanningsbron, Ls en Ld de
spoelen aan respectievelijk aan de bron en gebruikerszijde, Zs en Zd de impedanties van deze spoelen
bestaande uit een reëel deel en een imaginair deel (imaginair deel wordt veroorzaakt door zelfinductie). Cs en
Cd zijn de condensatoren.
 
Het overbrengen van energie van de bron naar de gebruikerszijde gebeurt op dezelfde wijze als omschreven in
het kopje 'Werking inductie' met het verschil dat de frequenties van de variërende magnetische velden
resoneren als beide circuits dezelfde eigenfrequentie hebben. Hierdoor ontstaat een efficiënte manier van
energie overbrengen van bron naar gebruiker.
 
De hierbij behorende frequentie is afhankelijk van het type spoel, de weerstanden en de gekozen
condensatoren. De frequentie ontstaat doordat een opgeladen condensator zijn lading via de spoel ontlaadt
en de energie omzet in een magnetisch veld. De energie in dit magnetisch veld vloeit weer terug in een
opbouwende lading in de condensator. Energie oscilleert dus tussen een condensator waarbij energie
opgeslagen is in een elektrisch veld en een spoel waarbij energie opgeslagen is in een magnetisch veld.
 

Het gebruik van resonantie heeft een aantal voordelen ten opzichte van inductie:
 

De onderlinge positie van de spoelen aan de bronzijde en de gebruikerszijde hoeven minder nauwkeurig te
zijn;
De afstand tussen de spoelen aan de bronzijde en de gebruikerszijde mag groter zijn dan bij inductie het
geval is;
Door bovenstaande voordelen is het ook mogelijk relatief eenvoudig meerdere spoelen aan de
gebruikerszijde te koppelen (met andere woorden: meerdere gebruikers) aan een enkele spoel aan de
bronzijde.

 
Door deze voordelen is resonantie uitermate geschikt voor het opladen van elektrische vervoermiddelen.
Immers is er altijd een bepaalde afstand tussen het elektrisch voertuig en de elektriciteitsbron. Verder is het
moeilijk om een voertuig exact boven een elektriciteitsbron te positioneren.
 

Momenteel zijn er een maar een paar bedrijven die draadloos opladen voor elektrische vervoermiddelen
aanbieden.
 
Hoewel deze toepassingen al commercieel te verkrijgen zijn, worden deze alleen nog maar op kleinschalig
niveau toegepast. Veelal moeten de huidige toepassingen worden gezien als demonstratieproject of als
technologische innovatie bij een enkele gebruiker.
 

Naast het optimaliseren van de oplaadtechniek hebben toekomstige aanbieders te maken met de volgende
uitdagingen:
 
Het koppelen van universele spoelen aan de carrosserie van auto's. Vanwege de efficiëntie van
energieoverdracht tussen bron en gebruikerszijde is het belangrijk dat de spoelen dicht ten opzichte van
elkaar gepositioneerd zijn. Om die reden zal in de nabije toekomst de spoel van de gebruiker aan de
onderkant van de auto geplaatst worden. Het bevestigen van nieuwe onderdelen aan een auto als externe
partij moet in goed overleg met de fabrikant;
Wet- en regelgeving: De werking van inductie en resonantie is gebaseerd op wisselende magnetische en
elektrische velden. Hiertoe moet het systeem voldoen aan de Richtlijn 2004/108/EG [1] van het Europees
Parlement en de Raad d.d. 15 december 2004 inzake elektromagnetische compatibiliteit. Deze richtlijn is
beter bekend als de EMC Richtlijn. Verder is voor werknemers de arbowetgeving van toepassing waarbij
momenteel Richtlijn 2004/40/EG geldt. Deze wordt per 2016 vervangen door de Richtlijn 2013/35/EU [2] van
het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 inzake gezondheid en veiligheid mbt de blootstelling

Afb. 6.3 Principe resonantie

Voordelen resonantie ten opzichte van inductie

Huidige toepassingen

Uitdagingen
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van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden);
Het rendement van energieoverdracht van zowel inductie als resonantie is substantieel kleiner dan
energieoverdracht middels laadpalen;
De kosten van de realisatie van een inductieve laadvoorziening (en ook de aanpassing van het voertuig) is
hoger dan het plaatsen van laadpalen;
Wetgeving omtrent verkeersveiligheid. De apparatuur die aan een auto wordt aangebracht mag niet de
verkeersveiligheid in gevaar brengen. Auto's moeten bijvoorbeeld periodiek worden gecontroleerd middels
een APK keuring. De aangebrachte onderdelen moeten dergelijke keuringen kunnen doorstaan. Meer
informatie is terug te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/veilig-rijden [19];
Het integreren van apparatuur aan de bronzijde in de bestaande of nieuwe infrastructuur zoals wegen,
parkeerplaatsen, parkeergarages e.d.;
Concurrentie met de bestaande (nog opkomende) laadinfrastructuur in de vorm van laadpalen.

 
Momenteel staat de markt voor laden middels inductie of resonantie in de kinderschoenen. De oorzaken
hiervan zijn dat het elektrisch vervoer momenteel een relatief klein marktaandeel kent. Dit marktaandeel is
overigens wel sterk aan het groeien. Daarnaast is de bestaande laadinfrastructuur gebaseerd op laadpalen
wat een hoger rendement kent qua energieoverdracht. Deze infrastructuur wordt steeds meer toegepast bij
woningen.
 
De grootste kans voor inductief laden wordt momenteel gezien in openbare parkeergarages en bij
parkeerplaatsen bij utiliteitsgebouwen. Op deze locaties kan inductief laden namelijk grootschaliger worden
ingezet wat schaalvoordelen oplevert. Daarnaast kunnen ondernemers met leasebedrijven afspraken maken
over de wijze van de gewenste laadinfrastructuur. De installateur/adviseur kan op deze ontwikkelingen
proactief handelen door contact te zoeken met dergelijke bedrijven.
 

Kansen
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